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Geachte ouders, verzorgers,
De tussenvakantie zit er bijna op, ik hoop dat u ervan heeft genoten. Nog even een lang
zonnig weekend en dan is het weer zover, de kinderen mogen naar school. Dinsdag pas,
want maandag hebben de docenten een studiedag. We hebben deze dag twee thema’s: een
verdieping op beoordelen met de RTTI-systematiek en sociale veiligheid in de school. Daarbij
zal het vooral gaan over ongeschreven gedragsregels en het voorkomen van pesten.
In deze Nieuwsbrief komen diverse thema’s aan de orde.
De corona-maatregelen voor VO scholen zijn verlengd, heb ik zojuist bevestigd gekregen. De
splitsing van klas 2ab over twee lokalen en het stamlokaal van klas 1ab blijven van kracht.
Gym blijft uit het rooster, evenals techniek. De situatie is dus gelijk aan die van voor de
vakantie, dat blijft zo totdat we andere instructies van het Ministerie krijgen.
Qua personeel is er veel nieuws.
Emmy Hermsen is weer gezond en keert terug als docent Engels. Komende week zal zij in het
kader van inwerken en overdracht samen met Jessica Chang de lessen verzorgen. Donderdag
29 oktober nemen wij afscheid van Jessica. Wij zijn enorm blij dat zij de leerlingen les heeft
kunnen geven, bedanken haar voor haar fantastische inzet en wensen haar succes met het
afronden van haar studie.
Docent aardrijkskunde en Mens&Maatschappij Margareth Wallée heeft per direct een
volledige baan geaccepteerd in het SBO, omdat deze doelgroep beter bij haar past. Wij
feliciteren Margareth met haar nieuwe betrekking en wij bedanken haar hartelijk voor haar
betrokkenheid, inzet en flexibiliteit.
Het vertrek van Margareth hebben we als volgt opgelost: klas 1ab en 1bc neemt Dominic
Messerschmidt over. Waarschijnlijk is het voor u een nieuwtje: Dominic heeft, naast
wiskunde, ook een bevoegdheid voor aardrijkskunde. Hij heeft er veel zin in om met de
brugklassers aan de slag te gaan. Klas 2bc krijgt les van Lucinda Berkhout, het vak
Mens&Maatschappij. Dat sluit mooi aan bij haar bevoegdheid maatschappijleer, dat zij in
klas 4c geeft. De klassen 2ab en 3a/3b krijgen les van docent aardrijkskunde Léon Pors.
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De nieuwe bezetting voor het vak aardrijkskunde is van tijdelijke aard en geldt tot aan de
kerstvakantie. Daarna gaat Léon Pors helaas het Vespucci College en het eiland met zijn
gezin vanwege familieomstandigheden verlaten. Wij zijn al druk bezig binnen ons netwerk
met de werving van een eerstegraads bevoegd docent per 1 januari 2021. Ik heb er het
volste vertrouwen in dat we een ervaren opvolger voor Léon zullen kunnen aantrekken.
De ICT lessen, tot nu toe verzorgd door Ace Suares, zullen worden overgenomen door
Shandaira Marschall, bevoegd ICT docent en systeembeheerster. Ace Suares werkt eigenlijk
uitsluitend op projectbasis, maar was gelukkig bereid ons uit de brand te helpen. Dat zat
hem niet mee door de internetproblemen die wij begin dit schooljaar hebben ondervonden.
Intussen zijn deze opgelost, de glasvezelkabel is doorgetrokken en er zijn switches
vervangen, we gaan ervan uit dat Shandaira een goede start kan maken. Wij bedanken ook
Ace hartelijk voor zijn inzet en inventiviteit, door met technisch, programmeerbaar Lego
toch ICT-gerelateerd onderwijs te geven, ondanks het veelvuldig uitvallen van het netwerk.
Woensdag aanstaande staan Ace en Shandaira samen voor de klas, in het kader van
overdracht.
U begrijpt dat bovengenoemde personele verschuivingen consequenties hebben voor het
rooster. Het nieuwe rooster staat al in Magister. Het gaat direct dinsdag 27 oktober in.
In het jaarrooster stond er voor woensdag aanstaande een ouderavond voor de bovenbouw
gepland. Deze ouderavond als zodanig komt te vervallen. De thema’s van deze ouderavond
zijn ‘Examenzaken’ en ‘Studiekeuze’. We kunnen de ouderavond vanwege de coronamaatregelen niet op traditionele wijze houden. Daarom is er besloten het dit jaar anders aan
te pakken. Neeltje (examenzaken), Rita (studiekeuze havo/vwo) en ik (vervolgopleiding na
mavo) zullen een van te voren opgenomen presentatie klaarzetten, die u op een door uzelf
gekozen tijdstip kunt bekijken. Via Teams kunt u vragen stellen op woensdagavond 4
november. Eind volgende week hoort u daar meer over.
Naar aanleiding van de aankondiging door het bestuur van mijn vertrek per 1 januari 2021
heb ik veel felicitaties van u mogen ontvangen. Dank u wel daarvoor! Ik hoop dat het tegen
die tijd mogelijk is om persoonlijk afscheid van u te nemen.
Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u
desondanks nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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